
ג אלוף תת מ ז
וגמר. את לגרד הוא גם גא שביט,

ש מי לכל הסבירה, היא שלי״
 הרבה לעליצותה הסיבה על תהה

• • החוג חזרו מרץ במישנה •
נכ רבים הריקודים. לרחבת גים
נע- וחלצו הסוחפים לצלילים נעו

אומנם, נא, אליהו שלמה איש־הביטוחהנביא אליהו
סיפרה, הופעת לרגל תמר את לברן

הצימחונות. טהרת על המעדנים לטעימת הקדיש זמנו עיקר את אולם
עליה להינעל

לקלקל רצתה לא המיסתורית

 לרחבת״הריקו׳ד׳ וירדה שהעזה אחת
 האורו ננעלי״עקב. נעולה כשהיא

לרגלי שגרבה הרשת גרבי את

למסיבה באה דונסקי קארין הדוגמנית 1*1 ^1*1
השתתפה. שבה אופנה תצוגת אחרי מיד

גמליאלי. גילי הספר השימחה, בעל של מפיו בנשיקה זכתה היא

ה לקצב התנועעו האחרים ליהם.
המד על ישיבה כדי תוך מוסיקה

• רגות • ! הת הזריחה עם רק •
 לאחר לא להתפזר, האורחים חילו

 שאותו הפונץ/ את לשתות שגמרו
 ענקית, אמבטיה מתוך גילי הגיש

 של לסטודיו בכניסה שהוצבה
<• ורד ר העיתונאית • • מ  ת

 מסיבה ערכה אכידר־אטינגר
אמ ,סיפרה של לאור צאתו לרגל
ממכי ההכנסות שאת שלי, ריקה
ל תעביר היא הבטיחה, כך רתו,

• ירידה למניעת אגודה • ! •  לפני ו
ולט בחגיגה להתחיל האות שניתן

ל שהוגשו המפתים מהמעדנים עום
 זכות נאומים. שני נישאו אורחים,
לצבי ניתנה הראשונה המילה

 בשגרירות־ נספח ששימש רפיח,
 ש־ בתקופה בוושינגטון ישראל
 לענייני- כנספחת כיהנה אבידר
 יושב- נשא השני ס הנא! את נשים.
 הירידה, למניעת האגודה ראש

אל מו  הסוכנות מנכ״ל להיס, ש
 גם שהתפרסם לשעבר, היהודית

 ב־ שבויים ובהריגת במעורבות
•101 העצמאות מילחמת !  נשיא •

 שימחה העברית, האוניברסיטה
 ב־ ״הוא לבוא. הצליח לא דיניץ,
 מאוד ״קיוויתי תמר. סיפרה חו״ל,״

 שהוא משום לבוא יוכל ששימחה
 הסתדר.״ לא זה אבל בספר, מוזכר

 רעייתו ייצגה דיניץ מישפחת את
 ״עוד ויוויאן שימחה, של
התבדח הספר,״ את קראתי לא

 , שבא לוי, מורים הלב מנתח
 ן ״אבל סילכיה, אשתו חברת

 ז רק שלא בטוח אני כזה, שם
 ה להיפך, הירידה. את יעצור הוא

 תו מפיק •0(•! אותה״ יגביר
 אטינגו עמום הטלוויזיה, ניות

 בכניסה עמד תמר, של בעלה
 וקי! המסיבה, נערכה שבו אולם,

 שתג בעוד האורחים, פני את
 שכוי ובדקה ביניהם הסתובבה

 ו הקוקטיילים מן נהנים אכן
 !•!•ו להם שהוגשו הכריכים

 1ק ריצ׳ארד ד״ר הפסיכיאטר
 לאו מיד שבא סיפר, רנהאוזר

 ושאשו עבודתו יום את שסיים
 ? יחד למסיבה תבוא ורדה,
יותר. מאוחר חברים,

 להקת מחברי אחד שדח, יושיתיסלם
ל מלא בהרכב שבאה תיסלם,

סוער. בריקוד ופרץ נעליו את הוריד מסיבה,
ממיסה

חיפה,

 ס מרקמו, דפי באה הרחוקה
 באוניברסי לאומנות דנטית

תל־אביבי שלה חברים לבקר שבאה דפי,
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